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STRUKTUR E-LEARNING 
 

Elearning yang dikembangkan untuk Sekolah Papua Kasih menggunakan platform Moodle. 

Moodle merupakan salah satu platform Learning Management System yang banyak di gunakan di 

berbagai lembaga pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional. Lisensi Moodle 

adalah gratis dan memiliki sumber terbuka (free & open sources) sehingga dapat dengan bebas 

dikembangkan sesuai dengan kebutuhan lembaga yang menggunakan. Saat panduan ini dibuat, 

sistem Moodle yang digunakan adalah versi 3.5 dimana terdapat beberapa perubahan 

(penambahan fitur) dibandingkan dari versi – versi sebelumnya. Secara umum, struktur elearning 

adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

User  : Pengguna elearning (pengajar / siswa ) 
Course  : Kelas Matakuliah (plotting otomatis sesuai data KRS SIAKAD) 
Topics  : Pertemuan / pokok bahasan 
Activity : Berbagai model aktivitas untuk siswa (tugas dll) 
Resources  : Berbagai model materi perkuliahan 
 

Seorang pengajar dapat mengajar di beberapa kelas begitu pula seorang siswa dapat mengambil 

beberapa kelas perkuliahan. Maka ketika pengguna login di elearning akan ditampilkan semua 

kelas yang dapat diakses oleh pengguna (pengajar / siswa ). Apabila pengajar mengampu beberapa 

kelas yang sama (dengan materi yang sama), isi dari course / kelas perkuliahan dapat di copy & paste 

ke kelas perkuliahan yang lain.  
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Masuk ke Sistem E-Learning 
 

Untuk masuk ke dalam sistem E-Learning Sekolah Papua Kasih (selanjutnya akan disebut dengan 

e-learning) lakukan langkah – langkah berikut ini : 

1. Buka alamat website http://papeda.papuakasih.sch.id menggunakan web browser yang 

ada di perangkat anda maka akan tampil website e-learning seperti pada gambar berikut 

ini : 

 

 

2. Silahkan Log In sesuai dengan Username & Password yang diberikan kemudian klik Log In untuk 

masuk kedalam sistem e-learning. Setelah berhasil masuk, akan tampil perkuliahan yang diampu 

oleh pengajar pada semester ini. Daftar matakuliah yang tampil sesuai dengan data pada semester 

aktif. 

3. Klik pada salah satu dalam menu My Course untuk mulai mengisi materi perkuliahan. Secara 

default akan disediakan 4 Topic. 
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Menambahkan User 
Untuk menambahkan user, dapat dilihat pada menu Participants  

 

Pilih tombol enroll user, untuk menambahkan peserta didik baru 

Pilih nama user, serta assign role sebagai student . 
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Mengisi Course (Pembelajaran) 

Mengisi target pertemuan 
Klik pada menu Turn Edit On yang ada pada menu di kanan atas sehingga dapat melakukan editing 

data 

 

 

Maka pada setiap Topic (pertemuan) akan tampil tombol yang dapat di edit. 
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Untuk mengubah judul pertemuan, klik pada gambar pensil yang ada disebelah tulisan Topic 1 

kemudian ganti nama pertemuan tersebut dan tekan Enter. 

 

Untuk mengisi target / outcome dari setiap pertemuan, klik tombol edit kemudian pilih sub menu 

edit topic. 

 

kemudian isikan target / outcome dari pertemuan tersebut kemudian klik tombol Save changes di 

bagian bawah halaman tersebut 
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Hasilnya akan langsung muncul pada tampilan dashboard  

 

 

Menambahkan materi teks 
Klik tombol add and activity or resources pada pertemuan yang akan diisi 

 

 

Pada jendela Add an activity or resource, scroll down kemudian klik Label dan klik tombol add 
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Pada text editor yang tampil, ketikkan materi yang akan disajikan kepada siswa . Untuk 

menampilkan toolbar lengkap, klik pada icon  (Show / hide advanced button). Setelah selesai 

mengetikkan materi, klik tombol yang ada di bagian bawah halaman tersebut.

 

Maka materi tersebut akan dapat dilihat oleh siswa . 
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Menambahkan materi gambar 
Materi gambar dapat ditampilkan menjadi satu bagian dengan materi teks ataupun secara 

terpisah. Pada prinsipnya langkah – langkahnya sama dengan menambahkan materi teks. 

• Klik tombol add an activity or resources pada pertemuan yang akan diisi 

 

Pada jendela Add an activity or resource, scroll down kemudian klik Label dan klik tombol Add 

klik tombol insert or edit image  untuk memasukkan gambar 

Pada jendela image property klik browse repositories untuk mencari gamba yang akan ditampilkan 

jangan lupa masukan masukan description image, dan mengatur ukuran file.kemudian klik save 

image. 

 

 

Maka gambar akan tampil pada text editor,  



Program Pembelajaran Daring| Guru 1.0 

 

12 

 

 

Menambahkan materi video (dari YouTube) 
Teknik ini tidak menyimpan video dari YouTube ke elearning namun hanya menampilkan (embed) 

video YouTube di elearning, sehingga video tetap berada di YouTube (dan tetap akan mengurangi 

kuota internet apabila diakses menggunakan paket data) 

Cara paling mudah adalah dengan mengcopy link dari video youtube yang sedang dibuka, 

 

Kemudian Kembali ke elearning kemudian dengan menggunakan Label namun kali ini klik icon 

insert audio/video file 

   

Pada jendela insert media, pilih tab video, kemudian tempelkan link youtube dalam video source 

URL 
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Setelah itu, pilih insert image maka video YouTube akan tampil di elearning 

 

Menambahkan materi file (PDF / PPT) 
 

Ukuran file maksimal yang dapat diunggah ke elearning adalah 5MB, apabila ukuran file yang akan 

diunggah > 5MB silahkan gunakan cloud storage (Google Drive / DropBox / OneDrive dll) 

• Klik tombol add an activity or resource pada pertemuan yang akan diisi 

 

• Pada jendela Add an activity or resource, scroll down kemudian klik File dan klik tombol 

Add 
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• Pada text editor yang tampil, masukkan nama file , description serta drag & drop file yang 

akan diunggah kemudian klik tombol yang ada di bagian bawah halaman tersebut 

 

• Maka file yang diunggah dapat diakses oleh siswa  

 

Menambahkan link website (link ke File di Cloud Storage) 
Cara ini secara umum digunakan untuk mengakses link menuju ke website tertentu, namun juga 

dapat digunakan untuk mengakses file yang berada di cloud storage. Pada tutorial ini dicontohkan 

menggunakan colud storage Google Drive, silahkan sesuaikan dengan cloud storage yang anda 

gunakan. 

Buka cloud storage yang anda gunakan kemudian buat link dari file yang akan diakses dari 

elearning Sesuaikan hak akses dari file yang akan diakses dari elearning (pada kebanyakan kasus 

siswa hanya cukup mendapatkan akses view) 
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Kemudian copy link dari file tersebut 

 

Buka elearning kemudian Klik tombol Add an activity or resource pada pertemuan yang akan diisi 

 

Pada jendela Add an activity or resource, scroll down kemudian klik URL dan klik tombol Add 
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• Beri nama link tersebut serta masukkan link dari file yang telah didapatkan dari cloud 

storage sebelumnya kemudian klik tombol save and return to course yang ada di bagian bawah 

halaman tersebut. 

Membuat Prasyarat 
 

Pembelajaran dengan menggunakan elearning model asynchronous learning membutuhkan siswa 

untuk aktif dalam melakukan pembelajaran (Student Center Learning). Untuk memastikan bahwa 

siswa telah memahami materi yang telah dipelajari, sistem e-Learning memiliki mekanisme 

prasyarat yang dapat digunakan untuk memastikan siswa telah melakukan sesuatu sebelum dapat 

mengakses materi berikutnya. Misal siswa harus membaca topik tertentu sebelum dapat melihat 

topik berikutnya, atau siswa harus mengumpulkan tugas sebelum dapat melihat materi berikutnya 

atau siswa harus mengisi diskusi sebelum dapat melihat materi berikutnya atau bahkan siswa harus 

mendapatkan nilai tertentu (quiz) sebelum dapat membuka materi berikutnya. Hal – hal tersebut 

dimungkinkan untuk dilakukan di e- Learning. Dengan cara ini maka siswa dapat “dipaksa” untuk 

mempelajari semua materi yang diberikan oleh pengajar. 

 

Menandai aktivitas yang harus dilakukan siswa  
Misal pada skenario ini, siswa harus mengisi diskusi sebelum dapat mengumpulkan tugas. Pada 

setting diskusi, klik pada Activity completion. Pilih aktivitas yang dapat dijadikan indikator siswa 

kemudian klik save and return to course 

 

Pada contoh diatas, siswa harus mengisi 1 diskusi atau membalas 1 diskusi agar dapat membuka 

tugas 1. 

Membuat prasyarat untuk membuka aktivitas lain 
Pada materi berikutnya yang memiliki pra-syarat (misal pada Tugas 1), klik pada edit setting. Pada 

bagian Restrict access klik add restriction 

Dari pilihan Add restriction, pilih Activity completion 
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Maka Tugas 1 tidak dapat diakses sebelum siswa mengisi diskusi pertemuan 1 

 

 

Membuat prasyarat nilai (Quiz) 
 

Nilai quiz dapat dijadikan pra-syarat untuk materi berikutnya. Caranya pada Edit Quiz bagian Grade, 

isi Grade to pass sesuai dengan nilai yang diinginkan. Pastikan untuk mengatur Attempts allowed 

(mengerjakan ujian) lebih dari 1 kali. Karena apabila di set Attempts allowed = 1 maka apabila siswa 

mendapatkan nilai dibawah passing grade, tidak akan dapat melanjutkan ke materi berikutnya. 

  

Kemudian pada bagian Activity completion, pilih setting sebagai berikut 
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Completion tracking = Show activity as complete when conditions are met  
Requide grade  = Student must receive a grade to complete this activity  
Require passing grade = Require passing grade 
 

Setting akses materi setelah siswa melebihi passing grade 

Aktifkan Editing kemudian pada topik yang ingin di setting klik Edit ➔ Edit topics 

 

Pada bagian Restrict access klik Add restriction 

 

Dari pilihan Add restriction yang tampil, pilih Activity completion 

 

Pada Access restriction pilih settingan seperti berikut : 
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Access restriction = Student must match the following 

Grade Ujian Tengah Semester 

Must be ≥ 70 % 

Maka pertemuan 9 tidak dapat diakses sebelum UTS dilaksanakan (marked complete) dan 

mendapatkan nilai ≥ 70. 

 

Akses topik berdasarkan waktu 
Akses topik berdasarkan waktu juga dapat dilakukan, misal untuk UTS / UAS dimana waktunya 

sudah terjadwal. Maka meskipun Quiz untuk UTS / UAS sudah dipersiapkan sejak awal semester, 

siswa hanya akan dapat mengakses Quiz tersebut pada waktu yang telah ditentukan. 

Untuk dapat melakukan hal ini, klik pada menu Edit ➔ Edit topic (pastikan menu Editing ON) 

 

 

Pada bagian Restrict access klik Add restriction 

 



Program Pembelajaran Daring| Guru 1.0 

 

20 

Dari pilihan Add restriction pilih Date 

 

Masukkan tanggal & jam dimana Quiz tersebut dapat diakses 

 

 

Maka topik UTS akan dapat diakses pada tanggal yang sudah ditentukan. Tanggal disini mengikuti 

tanggal server sehingga tidak akan berpengaruh apabila siswa merubah tanggal di komputernya. 
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Menambah Murid ke dalam Kursus  
Guru dapat menambahkan murid ke dalam kursus.  

Lihat di menu Adminstrasi disamping kiri,terdapat menu participant 

 

 

Pilih menu participant, kemudian akan muncul list siswa yang sudah ada dalam sistem, kemudian 

Silahkan melakukan enroll user. Untuk Assign role dapat dipilih student.  
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Menambahkan Badge/Lencana 
Lencana diberikan oleh guru mata pelajaran kepada siswa yang mengikuti pelajaran dengan kriteria 

tertentu. 

Untuk menambahkan badge, dapat masuk dengan account guru, kemudian memilih setting dan 

more 

 

Pada course administrator, pilih badges dan add new badges 

 

 

Maka tampilannya akan seperti berikut : 
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Masukan nama, description serta gambar yang akan digunakan. Kemudian isi kriteria yang 

diinginkan.  

 

Manual issue Lencana diberikan oleh guru kepada siswa 

secara manual 

Course Completion Otomatis jika telah menyelesaikan completion 

Awarded badge Memberikan hadiah kepada siswa dengan 

kriteria tertentu 

Activity Completion Jika telah menyelesaikan aktivitas tertentu 

 

 

Jangan lupa untuk enable badges 

 

 

Hasil akhirnya adalah sebagai berikut : 
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AKTIVITAS SISWA  
 

Aktivitas siswa adalah fasilitas agar pengajar mendapatkan feedback dari siswa . Feedback dapat 

berupa tugas, kuis dan lain sebagainya. Ada banyak aktivitas siswa yang difasilitasi oleh 

elearning, namun pada panduan ini hanya akan di bahas beberapa aktivitas siswa yang sering 

digunakan. 

 

Untuk membuat aktivitas siswa , pastikan berada pada mode Editing (Editing ON) icon editing di 

atas menu bar akan berwarna merah seperti pada gambar berikut ini 

Sehingga tombol add an activity/resources tampil di setiap topics 

Membuat tugas (upload file) 
 

Klik tombol  yang ada di bagian kanan bawah topic yang akan diisi tugas 

kemudian pilih assignment 

 

 

Masukkan judul tugas pada bagian Assignment name kemudian masukkan tugas di Description. 

Centang Display description on course page apabila hendak menampilkan Description pada topics 

(apabila tidak di centang, siswa harus klik tugas tersebut untuk mengetahui tugas nya. 
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Untuk mengatur waktu berlaku tugas, pada bagian Availability dengan keterangan sebagai berikut 

: 

 

Keterangan : 

Allow submission from  : Waktu mulai pengumpulan tugas 
Due date    : Waktu akhir pengumpulan tugas 
Cut-off date   : Waktu tugas tidak dapat dikumpulkan lagi 
 

Jenis pengumpulan tugas dapat berupa upload file ataupun online text atau keduanya (file & text) 

dengan memilih submission types. Apabila ukuran file yang diupload melebihi ukuran file maksimal, 

dapat menggunakan cloud storage (Google Drive / Microsoft One Drive dll) kemudian memberikan 

link nya pada online text. 
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Settingan lain bersifat opsional, silahkan dieksplore dengan klik icon yang ada di sebelah masing – 

masing menu. Setelah semua settingan telah di lakukan, terakhir klik tombol save and display 

Berikut tampilan dari Tugas-1 yang telah dibuat. 

 

Menilai tugas 

Penilaian tugas dapat dilakukan secara online dengan cara klik tombol yang 

ada pada tugas yang dibuat. 

 

Klik tombol grade pada daftar yang akan dinilai. Nilai dapat diberikan pada kolom grade. 

Komentar terhadap tugas dapat diberikan pada kolom Feedback comments. Apabila tugas 

dalam format PDF akan dapat tampil di layar sebelahkiri untuk di berikan stabilo, catatan dll 

melalui menu yang ada di bagian atas 
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Apabila diinginkan untun memberikan nilai secara langsung tanpa harus membuka tugas satu per 

satu, klik menu Quick grading pada bagian bawah halaman tersebut 

 

 

Maka pengajar akan dapat memberikan penilaian secara langsung ke pada siswa tanpa harus 

membuka tugas satu persatu. Biasanya hal ini dilakukan untuk memberikan penilaian bagi siswa 

yang tidak mengumpulkan tugas (nilai 0 ). 
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Membuat Diskusi 
 

Diskusi merupakan salah satu fitur elearning yang dapat digunakan Sebagai ajang komukasi antara 

pengajar dengan siswa meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Berikut contoh dari fitur 

Forum yang dapat digunakan Sebagai ajang diskusi : 

 

 

Untuk membuat forum, klik pada tombol add an Activity/Resource di pojok kanan bawah topic 

kemudian pilih Forum 

 

 

Forum name = Nama forum diskusi 

Description = Petunjuk diskusi Forum Type = 

A single simple 

discussion 

Berisi hanya 1 diskusi yang dapat di reply oleh siswa (siswa tidak dapat 

membuka diskusinya sendiri) 
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Each person post 

one discussion 

Setiap siswa diwajibkan membuat 1 diskusi, siswa lain dapat me-reply 

Q and A forum Siswa harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu sebelum dapat 

melihat jawaban dari siswa lain 

Standard forum 

displayed in a blog-

like format 

Forum terbuka dimana setiap siswa (atau pengajar) dapat membuat 

diskusi dan me-reply diskusi lainnya. Ditampilkan dalam format seperti 

blog. 

Standard forum for 

general use 

Forum terbuka dimana setiap siswa (atau pengajar) dapat membuat 

diskusi dan me-reply diskusi lainnya. 

 

Membuat Ujian (Quiz) 
Salah satu fitur yang dimiliki oleh elearning adalah Quiz. Dengan menggunakan Quiz, pengajar 

dapat memberikan soal ujian kepada siswa nya dengan berbagai batasan yang ditentukan oleh 

pengajar (waktu, akses dll). Yang perlu dipahami disini, Quiz lebih merupakan jadwal ujian. 

Sedangkan soal ujiannya akan di bahas pada sub-bab berikutnya. 

Untuk membuat Quiz, klik pada menu Add an activity or resources kemudian pilih Quiz 

dari menu yang tampil. Masukkan nama ujian pada Name serta deskripsi (dapat diisi aturan ujian) 

pada bagian Description. 

 

Waktu pelaksanaan ujian dapat diatur pada bagian Timing dimana terdapat beberapa pilihan 

dengan penjelasan sebagai berikut : 
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Open the quiz Waktu ujian dapat diakses 

Close the quiz Waktu ujian di tutup 

Time limit Waktu per sesi ujian, akan ditampilkan pada halaman quiz, serta 

adanya countdown timer 

When time expires Apabila waktu ujian habis, apa yang akan dilakukan. Disarankan 

memilih open attempts are submitted automatically agar semua 

pekerjaan siswa dapat di nilai. 

Keterangan : 

Grace period adalah waktu tambahan yang diberikan hanya kepada siswa tertentu apabila 

terkendala secara teknis pada saat pengumpulan tugas. 

Pada bagian Grade, terdapat pilihan berapa kali siswa boleh mengerjakan quiz ini. Apabila diijinkan 

boleh mengulang quiz (selama waktu ujian masih terbuka) nilai yang diambil dapat nilai tertinggi 

(highest grade) atau nilai rata – rata (average grade) atau nilai quiz pertama (first attempt) atau nilai 

quiz terakhir (last attempt). 

 

Keterangan : 

Grade to pass dapat digunakan sebagai parameter untuk kelulusan. Dimungkinkan mengatur 

konfigurasi agar apabila nilai siswa belum memenuhi grade to pass, maka siswa tersebut tidak 

boleh mengakses materi selanjutnya (harus mengulang kembali). 

Pada bagian layout dapat diatur jumlah soal yang tampil dalam layar. Disarankan untuk 

menggunakan settingan Every question agar memudahkan siswa dalam membaca soal ujian (tidak 

terlalu banyak scroll up / down). 
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Pada bagian Question behaviour terdapat settingan untuk mengacak urutan jawaban (apabila 

menggunakan multiple choice) sehingga urutan jawaban A, B, C, D dan E dapat berubah – ubah 

(pilih Yes pada Shuffle within question) . Apabila diinginkan agar siswa menyelesaikan seluruh 

pertanyaan baru mengetahui jawaban benar / salah nya (di setting selanjutnya) pilih Deffered 

feedback. Namun apabila diinginkan agar siswa cukup menyimpan per jawaban untuk mengetahui 

jawaban benar (dan kemudian jawaba dapat di revisi) pilih Adaptive Mode. Pada Umumnya 

menggunakan Deffered Feedback (semua soal harus di kerjakan sebelum mengetahui jawabannya). 

 

 

Pada review option mengatur tampilan hasil quiz setelah quiz selesai dikerjakan, selama waktu quiz 

masih dapat diakses dan setelah quiz di tutup. Biasanya jawaban benar ditampilkan setelah quiz di 

tutup sehingga dapat menjadikan pembelajaran bagi siswa . Namun dimungkinkan untuk 

menampilkan jawaban benar setelah quiz selesai dikerjakan. Silahkan di pilih sesuai dengan 

kebutuhan pengajar & siswa . 

 

Apabila diinginkan quiz hanya dapat diakses dari lokasi tertentu, password quiz dapat di setting di 

Extra restriction on attempts. Kemudian password dapat diinformasikan di dalam kelas / lokasi 

ujian. 



Program Pembelajaran Daring| Guru 1.0 

 

32 

 

Setelah semua konfigurasi dilakukan, terakhir klik save and display untuk menyimpan settingan 

quiz. 

 

Membuat soal ujian 
Setelah membuat Quiz (jadwal ujian), maka langkah selanjutnya adalah membuat soal yang 

diujikan. E-Learning memiliki beberapa model soal, namun yang akan dibahas di sini hanyalah yang 

sering digunakan. Untuk membuat soal klik icon Quiz  

 

Akan muncul tampilan berikut: 

 

Kemudian pilih edit quiz 

 

Pilih a new question, maka akan muncul dialog box berikut 
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Pilih jenis tipe pertanyaan yang akan digunakan 

Multiple Choice (pilihan ganda) 

Pada pilihan jenis questions, klik kemudian klik add untuk membuat soal 

berjenis Multiple choice. Masukkan no soal pada Question name, soal pada kolom Question text dan 

bobot nilai soal tersebut pada Default mark. 

 

Apabila soal mengandung gambar, dapat menggunakan fitur Insert or edit image pada 

toolbar 

Apabila diinginkan hanya ada 1 jawaban benar, maka pada One or multiple answers pilih One answer 

only. Sebaliknya apabila diinginkan lebih dari 1 jawaban benar, pilih Multiple answers allowed. 
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Pilihan jawaban dituliskan pada bagian Answers (choice 1 s/d choice 5). Bobot jawaban tersebut di 

tuliskan pada bagian Grade. Feedback dapat diisi respon kepada siswa apabila memilih jawaban 

tersebut (dapat dimasukkan pembahasan). 

 

Terakhir untuk menyimpan klik save changes pada bagian bawah halaman tersebut. 

True / False (Benar / Salah) 
Pada dasarnya model soal True / False mirip dengan model soal multiple choice, namun hanya 

memiliki 2 kemungkinan jawaban yaitu True / False (Benar /Salah). Untuk membuat soal jenis 

ini, pilih true/false dari pilihan question type. 

 

Karena pilihan jawaban hanya True / False, maka pertanyaan biasanya berbentuk 

pernyataan.Apabila hendak menampilkan jawaban benar, dapat dituliskan pada General feedback 

(akan tampil meskipun siswa menjawab benar / salah). Dan jawaban dari pertanyaan ini dapat di 

setting di Correct answer (true / false). 
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Memasukkan soal kedalam Quiz  
Essay (penjelasan) / Upload file 
 

Berbeda dari model soal sebelumnya yang dapat dilakukan penilaian secara otomatis oleh sistem 

elearning, model soal essay harus di nilai secara manual namun tetap melalui sistem elearning. 

Untuk menggunakan model soal Essay, pilih  pada type soal yang akan dibuat.Sama 

seperti pada model soal lainnya, Question name diisi kode soal, Question text diisi soal dan Default 

mark diisi bobot nilai dari soal tersebut. 

 

 

 

Apabila diinginkan jawaban disertai upload file, pilih 1 (jumlah file yang harus di upload) pada Allow 

attachments. Apabila attachment bersifat wajib, pilih 1 (jumlah file yang harus di upload) pada 

Require attachments. 

 

 

Terakhir klik save changes untuk menyimpan soal yang telah dibuat. 
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Memasukkan soal secara urut 
Setelah semua soal dibuat dengan berbagai model soal, selanjutnya adalah memasukkan soal 

kedalam Quiz. Untuk melakukan hal ini silahkan klik pada icon setting (gear) pada pojok kanan atas 

Quiz, kemudian pilih Edit quiz. 

 

 

Terdapat beberapa pilihan dalam memasukkan soal kedalam Quiz yaitu sebagai berikut : 

 

 

Add a new question Membuat pertanyaan baru dan langsung dimasukkan 

ke Quiz 

Add from question bank Memasukkan soal yang sudah dibuat  

sebelumnya (dari question bank) 

Add a random question Memasukkan soal secara acak dari question bank. 

 

Karena soal sebelumnya telah dibuat (di question bank) maka pilih Add from question bank. 

Centang soal – soal yang akan di masukkan kedalam Quiz 

dengan cara mencentang soal tersebut kemudian klik Add selected questions to the quiz pada 

bagian bawah halaman tersebut. 
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Nilai total dapat dimasukkan ke Maximum grade. Secara otomatis sistem akan mengubah total 

perolehan nilai sehingga nilai maksimum (missal) 100 dengan mengabaikan nilai bobot per soal 

nya. Sedangkan apabila pilihan Shuffle dicentang maka urutan nomor soal akan di acak oleh sistem. 

 

 

Apabila dikehendaki bobot nilai per-soal tidak sama, dapat di setting pada nilai per soal nya. Jangan 

lupa perhatikan total of marks nya, disarankan nilai total of marks nya 100 untuk memudahkan 

pengolahan nilai lebih lanjut. 
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Memasukkan sebagian soal (dari question bank) secara acak  
Sistem e-learning juga mendukung untuk memasukkan beberapa soal secara acak dari sekumpulan 

soal. Pada menu Editing Quiz, klik Add ➔ a random question. 

 

Masukkan jumlah soal yang akan dimasukkan kedalam Quiz secara acak pada Number of 

random questions (pada contoh dimasukkan 10 soal acak dari 37 soal yang ada di question bank). 

Klik Add random question untuk memasukkan soal secara acak ke Quiz. 

 

 

 

Berikut tampilan di dalam Quiz. Karena soal diacak disarankan untuk menyamakan bobot soal. 
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c. Memasukkan soal berdasarkan kategori 
Sistem elearning juga mendukung kategori soal. Misal diinginkan dari 90 soal yang terdiri dari 30 

soal kategori mudah, 30 soal kategori menengah dan 30 soal katergori sulit ditampilkan masing – 

masing 5 soal secara acak dari masing – masing kategori (total 15 soal yang tampil) maka hal ini 

dapat dilakukan dengan memanfaatkan fitur category. 

 

Setelah membuat kategori, centang soal yang termasuk kategori tersebut kemudian klik move 

to >> 

 

Kemudian pilih menu Add ➔ a random question dari menu Editing Quiz. Namun kali ini pilih 

kategori soal yang akan di masukkan. Klik add random question untuk memasukkan soal secara 

acak ke Quiz. 
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Contoh gambar diatas memasukkan 5 soal acak dari 8 soal yang ada di kategori mudah. Demikian 

pula dengan soal kategori sedang dan kategori sulit. Maka komposisi soal yang akan di tampilkan 

oleh Quiz adalah seperti berikut ini : 

 

Melihat hasil Quiz 
 

Setelah Quiz di konfigurasi dan dikerjakan oleh siswa (sesuai jadwal yang telah ditentukan), maka 

hasil dapat di lihat dengan klik tulisan Attempts pada quiz.Maka akan tampil detail dari jawaban 

setiap siswa seperti pada gambar berikut ini : 

 

 

Hasil tersebut dapat diunduh dalam format Microsoft Excel untuk diolah lebih lanjut. Untuk 

mengetahui detail dari setiap jawaban, dapat di klik pada jawaban tersebut. 
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Berikut beberapa informasi yang ada pada tampilan hasil quiz tersebut : 

 

Q.1 Question 1 

3 Bobot nilai soal tersebut 

 

 

Jawaban benar (nilai = 3) 

 

 

Jawaban sebagian benar (multiple answers) (nilai = 2) 

 

 

Jawaban salah (nilai = 0) 

 

 

Secara umum, nilai juga ditampilkan dalam bentuk grafik di halaman tersebut. Jumlah siswa yang 

mendapat nilai di antara range nilai pada grafik. Hal ini untuk memudahkan pengajar dalam 

melakukan analisa terhadap hasil ujian. 
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MENGOLAH HASIL ELEARNING 
 

Gradebook (raport) 
E-Learning menyediakan fasilitas untuk melihat nilai secara keseluruhan (mirip raport). Fasilitas ini 

dapat di diakses melalui menu  yang ada pada bagian menu bar yang ada di atas kemudian 

pilih Gradebook setup pada bagian User Links. 

 

 

Pada bagian Gradebook setup pada tab Setup, dapat di atur nilai (bobot) dari masing – masing 

tugas yang telah dikerjakan oleh siswa pada bagian Weights. 

 

 

Untuk melihat detail nilai per siswa , dapat di klik pada tab View 
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Hasil tersebut dapat di export ke file Microsoft Excel untuk diolah lebih lanjut pada tab Export. 

 

 

 

Berikut hasil tampilan export di Microsoft Excel 

 

 

User Log 
Salah satu hal yang dikhawatirkan oleh pengajar adalah bagaimana mengontrol aktivitas siswa 

menggunakan elearning, karena pengajar dan siswa tidak bertatap muka secara langsung. 

Sebenarnya aktivitas setiap user di elearning, sejak login sampai logout selalu tersimpan di Log. 

Terdapat 2 log yang sering digunakan yaitu Live log dan Log. Fasilitas ini dapat di diakses melalui 

menu setting yang ada pada bagian menu bar yang ada di atas kemudian pilih View live logs atau 

Logs. 

Live Logs 
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Live logs menampilkan aktivitas pengguna dalam waktu 1 menit terakhir 

 

Log 

Pada menu log dapat menampilkan aktivitas pengguna tertentu pada waktu tertentu. Fasilitas ini 

dapat digunakan untuk memantau aktivitas siswa pada waktu tertentu (misal pada waktu ujian / 

pengumpulan tugas). 
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BACKUP & RESTORE 
 

Course yang telah dibuat dapat dibackup untuk digunakan lagi pada tahun ajaran berikutnya 

(apabila pengajar tetap mengampu matakuliah yang sama). Atau teknik ini dapat digunakan 

apabila pengajar mengampu matakuliah yang sama pada beberapa kelas. Dengan cara ini maka 

pengajar cukup menyusun materi perkuliahan sekali untuk digunakan berkali – kali. Sehingga waktu 

pengajar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain misalnya meningkatkan kualitas materi 

perkuliahan atau melaksanakan penelitian dan lain sebagainya. 

Fitur backup & restore pada course dapat diakses melalui icon Course Management yang ada 

pada toolbar di bagian atas layar. 

Backup 
Fitur backup dapat diakses dari baris Course Setting ➔ Backup. 

 

Disarankan untuk tidak mengubah setting default kemudian klik next yang ada pada bagian bawah 

halaman tersebut.  
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Pilih topik – topik / aktivitas siswa yang akan di backup. TIDAK disarankan untuk mem-backup user 

karena pada semester / tahun ajaran berikutnya matakuliah tersebut akan diikuti oleh user lain. 

kemudian klik next yang ada pada bagian bawah halaman tersebut. 

 

 

Isikan nama file backup pada kolom Filename kemudian klik tombol  pada 

bagian bawah halaman tersebut. 
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Apabila proses backup berhasi, maka akan tampil pesan The backup file was successfully created 

seperti berikut ini. Selanjutnya klik tombol continue 

 

Klik download pada file hasil backup untuk mengunduh file backup ke komputer. 

 

Restore 
Setelah file backup di dapatkan, dapat di restore ke kelas lain atau kelas yang sama pada tahun 

ajaran berikutnya. Cara untuk me-restore backup course adalah sebagai berikut. Login ke course 

baru dimana file backup akan diletakkan. Kemudian klik icon Course Management dari toolbar 

yang ada di atas layar. Restore dapat diakses dari baris Course Settings 
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Drag & drop backup file yang telah di download ke komputer kemudian klik restore . 

System e-Learning akan mengkonfirmasi file yang akan di restore, klik continue pada bagian 

bawah halam tersebut. 
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Pilih Delete the contents of this course and then restore pada bagian Restore into this course 

 

kemudian klik continue 

 

 

 

lik tombol next pada Restore settings. TIDAK disarankan untuk mengubah setting default. 
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Langkah berikutnya adalah memilih Topics / Activities yang akan di restore. Apabila hendak me-

restore keseluruhan materi perkuliahan (termasuk tugas dll) pastikan semua tercentang. Kemudian 

klik next yang ada pada bagian bawah halaman tersebut. 

 

 

Sebelum melakukan proses restore, sistem e-Learning akan melakukan konfirmasi terkait topics / 

activities yang akan di restore. Apabila terdapat kesalahan, klik previous yang ada pada bagian 

bawah halaman tersebut untuk kembali ke tampilan sebelumnya 

 

(memilih topics / activities yang akan di restore). Apabila telah benar, klik perform restore untuk 

memulai proses restore. 
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Apabila proses restore telah berhasil maka sistem akan memberitahukan seperti gambar berikut 

ini : 

 

 

 

 

Klik tombol continue yang ada pada halaman tersebut untuk kembali ke course dan melihat hasil 

restore. Maka seluruh topics / activities yang di restore akan tampil di course. 

 

 

 


